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Eduskunnan talousvaliokunta (TaV)
HE 45/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista,
asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista
yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi
FA kannattaa hallituksen esitystä seuraavin tarkennuksin
FA kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä ja haluaa kunnioittaen
tuoda esiin seuraavia esitykseen liittyviä huomioita.
FA kannattaa esityksen mukaisesti yhtiökokouksien lykkäämistä sekä mahdollisuutta
osallistua kokouksiin muilla tavoin kuin tulemalla kokoukseen paikan päälle. FA
kannustaa myös harkitsemaan sitä, että etäosallistuminen ja ennakkoäänestäminen
voisi olla laajemminkin mahdollista tulevaisuudessa. Tämä mahdollistaisi kokoukseen
osallistumisen useammille tahoille ja varmistaisi osakkeiden läsnäolon kokouksessa,
vaikka omistaja ei itse ole paikan päällä.
FA esittää lakiesitykseen alla olevia tarkennuksia.
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Osakkaan edustaminen yhtiökokouksissa
Osakeyhtiölakia koskevan muutosehdotuksen 2 §:n 2 momentissa ehdotetaan
osallistumismahdollisuutta osakkeenomistajalle vain valitsemansa asiamiehen
välityksellä. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiön hallitus nimeää osakkaanomistajien
käytettäväksi yhden tai useamman asiamiehen.
Esityksestä ja sen perusteluista ei käy selväsi ilmi se, voiko osakkeenomistaja valita
asiamiehekseen jonkun muun tahon kuin yhtiön nimeämän asiamiehen. FA pitää
tärkeänä, että esitystä täsmennetään siten, että kokoukseen voisi osallistua aina
myös omaisuudenhoitoa tarjoavan pankin tai hallintarekisteröinnin hoitajan
edustajan välityksellä. Tämän lisäksi yhtiö voisi vielä erikseen nimittää yhden tai
useamman asiamiehen. Omaisuudenhoitoa tarjoavat pankit toimivat nykyään
hallintarekisterissä olevien ulkomaisten sijoittajien asiamiehinä, joten niiden tulisi
saada edustaa asiakkaitaan ilman yhtiön erityistä nimittämistä. Tämä kattaisi
käytännössä nykyiset ulkomaalaiset, hallintarekisteröidyt sijoittajat, joiden osalta ei
siten tulisi asiaan muutosta.
Piensijoittajien osalta tulee huomioida, että pankeilla ei ole olemassa valmista
portaalia, jonka kautta piensijoittajat voisivat rekisteröityä ja ennakkoäänestää. Mikäli
yhtiö nimittää asiassa erillisen asiamiehen, tulee sen laatia asiasta sopimus
nimittämänsä asiamiehen kanssa.
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Yhtiön velvollisuus vastata asiamiehen kustannuksista
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että yhtiö vastaa
nimeämänsä asiamiehen käyttämisestä osakkeenomistajalle aiheutuvista
kustannuksista. Asiasta ei ole kuitenkaan mainintaa varsinaisissa pykälissä.
Pyydämme selvyyden vuoksi lisäämään lakiesityksen osakeyhtiölain muutosta
koskevaan 2 §:n maininnan yhtiön velvollisuudesta vastata nimeämänsä asiamiehen
käyttämisestä osakkeenomistajalle aiheutuvista kustannuksista.
FA esittää lisäksi hallituksen esityksen perusteluihin selventävää mainintaa siitä, että
yhtiön ja sen nimittämän asiamiehen välille on tehtävä aina sopimus ja tässä
sopimuksessa tulisi sopia myös asiamiehen etäosallistumisen mahdollistamiseen
liittyvästä korvauksesta.
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